
De kaailopers
die voortleven in de beeldengroep 

De kaailopers, Temses havenarbeiders van vóór WO II, zijn door Valeer Peirsman 
op de Wilfordkaai vereeuwigd in opdracht van het Gemeentebestuur en Toe-
risme Temse. Staatssecretaris Miet Smet onthulde het monument op 25 mei 1991. 
Drie van de 4 beelden zijn gebaseerd op echte kaailopers. Zij leven verder onder 
hun bijnamen: den Bruine, de Mekker en de Schele Wringer. De 4de staat sym-
bool voor alle kaailopers. De personen die model stonden zijn intussen overleden: 
(v.l.n.r.) Etienne Verspecht, Marcel De Moor, Marcel De Pauw en Dolf Peeters

Den Bruine alias Alfons Gosselin dankte z’n bijnaam aan zijn donkere huidskleur. 
Na zijn dood is men hem ten onrechte den Bruine Peer gaan noemen, allicht door 
verwarring met zijn broer Peer. Het was die broer, die op 2 maart 1916 overleed, 
een gebeuren waaraan een historische anekdote is verbonden. Den Bruine en 
z’n broer - allebei ongehuwd - woonden samen in de P. Haumanstraat. Toen de 
broer overleed,  kwamen velen een laatste groet brengen. Dat werkte op den duur 
zodanig op de zenuwen van den Bruine, dat hij de dode in een zetel voor het raam 
plaatste, zodat men hem van buitenaf kon groeten. Natuurlijk greep de Duitse 
Kommandantur in. Ik heb meerdere Temsenaren gekend die getuige zijn geweest  
van het tafereel. 

Alfons Gosselin (°Temse, 9/12/1877) werd als kinderarbeider werkzaam op Dacca, 
daarna in de Weverij Wilford, waarna hij kaaiwerker werd. Met zijn indrukwekken-
de verschijning (1.85 m, 140 kg), zijn krachtpatserijen, weddenschappen en fratsen 
was hij de kleurrijkste figuur van het wervelende kaaigebeuren van vóór 1940. Zijn 
hele leven woonde hij in het voormelde ouderlijke huis. Na de dood van zijn zuster 
Lisa (1937) woonde diens dochter Esther Gosselin (echtg. Frans Van Bruysel) bij 
hem in. Verzwakt door de oorlog, overleed hij op 2 februari 1944, 66 jaar oud, aan 
de gevolgen van griep, verzwaard door een verkoudheid.

De Mekker (°Temse, 21/1/1865) alias Désiré Aelbrecht ontleende z’n bijnaam aan 
z’n spraakgebrek. Hij werkte o.m. in de wissenhandel van Mie de Schokker en als 
hij het over plekken (= ontschorsen van wissen) had, klonk het als mekken… Hij 
trouwde op 9 mei 1888 met Rosalie Ledent. Zij kregen 13 kinderen. Aanvankelijk 
woonde hij in de Veldstraat en was hij metser-diender, nadien werd hij kaailoper en 
woonde hij op den Hogen Hof. Hij overleed op 26 november 1934, 69 jaar oud.

De Schele Wringer alias Frans Vervynckt (°Temse, 14/4/1877) erfde het laatste 
deel van zijn bijnaam van zijn vader, Cornelius. Die was kaaiwerker en duivel-doet-
al, en verhuurde in de wintermaanden schaatsen op de dichtgevroren Esch. Hij 
bond zijn klanten de schaatsen ook aan en vaak zeiden zij, als ze wilden dat hij 
ze wat steviger aantrok: Wring nog maar wat harder!  En op den duur was vader 
Vervynckt de Wringer (Valeer Peirsman interpreteerde de bijnaam anders: hij gaf er 
de betekenis aan van ‘tegenwringer, dwarsligger’, vandaar dat hij het beeld in een 
andere richting laat kijken). Omdat één van de ogen van zoon Frans niet helemaal 
recht stond, werd hij de Schele Wringer. Aanvankelijk was hij mandenmaker, later 
kaaiwerker. In zijn laatste jaren droeg hij het ijs naar de cafés van brouwerij De 
Nayer. Vele jaren woonde hij in de Gasthuisstraat, zijn laatste levensjaren in de 
Vooruitgangstraat. Hij was een optimistisch en opgewekt man, die geestig kon uit-
halen, zeker ook als men zinspeelde op zijn gebrek. Net als andere kaailopers kon 
hij enorme hoeveelheden bier verwerken en was hij gekend om zijn mildheid en 
goedhartigheid. Hij was ongehuwd, maar woonde samen met een achtergelaten 
vrouw en haar 4 kinderen, in wiens levensonderhoud hij voorzag. Hij overleed in de 
Sint-Elisabethkliniek in Temse op 9 augustus 1948, 71 jaar oud.
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